
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๔. นางสาววรรณา  แนบเชย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๕. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๖. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล  บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. นางสุภรัติ  สุขวิสุทธิ ์    บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๔. ดร.ประชา  อินัง     คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. ดร.ทรงวุฒิ  อยู่เอี่ยม    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงสินถาวร  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๐. ดร.วรรณวิชนี  ถนอมชาติ    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๑. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๑๒. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๑๓. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การลาออกจากต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงมหาวิทยาลยัได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย ์ดร.วัชรินทร ์กาสลัก 
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
 
มติ ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและ 
  การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว 
(๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร ขอให้ปรับข้อความ “สร้างความพร้อม 
  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัฒน์ด้านภาษา” ให้ชัดเจน 
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  ๒. หมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   ขอให้ขยายความ “ที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการผลิตบัณฑิตทางด้าน 
   ศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรได้เป็นอย่างดี” ให้ชัดเจน 
  ๓. หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ขอให้เขียนให้ชัดเจนจะพัฒนาใครให้เป็นต้นแบบที่ดี 
   ของสังคม ครู หรือ ลูกศิษย์  
  ๔. หมวดที่ ๒ ความส าคัญ ขอให้เขียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เนื่องจากในส่วนของความส าคัญระบุว่าบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วจะสอนได้ 
   ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา แต่ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   กล่าวเพียงระดับประถมศึกษา 
  ๕. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้เขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน และให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
   การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖. หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๗. หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิมการพัฒนา 
   อาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่ง 
   ทางวิชาการสูงขึ้น 
 ๘. การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
  (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
   ความรับผิดชอบรอง 
 ๙. การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
  (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
  อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
   ความรับผิดชอบรอง 
  ๑๐. รายวิชาปฏิบัติการสอน และรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อนิสิตออกไป 
   ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนจะสอนโดยเน้นวิชาเอกอะไรให้ระบุให้ชัดเจน 
  ๑๑. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และมีจิตส านึกในการท างานเพ่ือสังคม 
 ๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์การสอนในระดับประถมศึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถ  
บูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยาและการแนะแนว เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี 
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. มีทักษะในการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
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 ๔. มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในตนเอง 
ชุมชน และสังคม รู้คุณค่าและรักษ์ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ๕. มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าข้อมูล และสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทันและเป็นระบบ มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และมีศักยภาพ 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๖. มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา จัดบริการแนะแนว 
การประเมินทางจิตวิทยาและการปรึกษาตามความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๗ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๑  หน่วยกิต  
  ๑.๑  วชิาชีพครูบังคับ ๓๘ หน่วยกิต 
  ๑.๒  วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๐  หน่วยกิต  
  ๒.๑  การสอนประถมศึกษา ๔๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒  จิตวิทยาและการแนะแนว ๔๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา- 
 จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและ 
  การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ชื่อสาขาวิชาขอให้ตัด “-” ออก 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ หน้า ๑๑ วรรคสอง ค าว่า “สภาการศึกษา” ให้ปรับเป็น  
   “ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” 
   ๑.๓ หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ขอให้เขียนให้ชัดเจนจะพัฒนาใครให้มีความรู้ 
    ความเชี่ยวชาญและเป็นต้นแบบที่ดี 
   ๑.๔ หมวดที่ ๒ ความส าคัญ ขอให้เขียนให้ชัดเจนจะพัฒนาใคร 
   ๑.๕ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้เพ่ิมข้อความ “เพ่ือผลิตบัณฑิต 
    ให้มีสมรรถนะ ดังนี้” ก่อนเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในแต่ละข้อ 
   ๑.๖ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๕ ให้ปรับรวมกับ ข้อ ๓  
    และให้ปรับเนื้อหาในข้อ ๕ ใหม่ โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ 
    เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๗ หมวดที่ ๓ แผนการศึกษา ขอให้ตรวจสอบเลขรหัสวิชา โดยปรับให้เป็นตัวเลข 
    อารบิกทั้งหมด 
   ๑.๘ รายวิชา ๔๐๐๒๙๑๖๒ ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
    ในวงเล็บแต่ละที่ไม่ตรงกันขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้ตรงกันทุกที่ 
   ๑.๙ รายวิชา ๔๐๐๓๑๑๖๒ การประถมศึกษาและกิจกรรมแนะแนว  
    ให้ปรับตัวเลขหลักท่ี ๗-๘ เป็นปี ๖๓ 
   ๑.๑๐ รายวิชาปฏิบัติการสอน หน้าโครงสร้างรายวิชา มีปฏิบัติการสอน ๑-๒  
    แต่ในตารางเปรียบเทียบรายวิชาชีพครูบังคับ มีปฏิบัติการสอน ๑-๔ 
    ให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกัน 
   ๑.๑๑ การใช้เครื่องหมายในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษขอให้ตรวจสอบ 
    การใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง 
   ๑.๑๒ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ในแต่ละรายวิชาให้มีความรับผิดชอบหลัก   
    อย่างน้อย ๓ ด้านแรก และวิชาปฏิบัติการให้มีผลการเรียนรู้ในด้านที่ ๖ ด้วย 
   ๑.๑๓ ขอให้พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ 
  จ านวน ๔๕ คน 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ  
จ านวน ๔๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๔๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้ปรับจ านวนการรับนิสิตเป็น ๔๐ คน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น  
   และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔,๗๗๐ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๔,๗๗๐ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปริญญาตรี  
(สถาบันสมทบ) 

๒ -  ๒ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปริญญาตรี ๒,๗๑๖    ๑,๑๘๒  ๓,๘๙๘ 

 ปริญญาตรี  
(สถาบันสมทบ) 

๖๖๗  - ๖๖๗ 

 ปริญญาโท ๒๗ ๑๓๗ ๑๖๔ 

 ปริญญาเอก ๒๔ ๑๕ ๓๙ 

 รวม ๓,๔๓๖ ๑,๓๓๔ ๔,๗๗๐ 
  ข้อมูลวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
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แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับปรญิญาตร ี

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๘๔ ๓ ๙   
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔๐ ๑ ๖ ตามหนังสือที ่ 
อว ๘๑๐๔.๑/๐๙๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒,   
ศธ ๖๒๐๔.๑/๕๙๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๔ ๒ ๓ 

คณะดนตรีและการแสดง ๑๖     
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐   ตามหนังสือที ่ 
อว ๘๑๐๕/๐๐๔๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา

ศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๒๑ ๑    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๖ ๑  ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๓๔/๐๐๒๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕   

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๑๒ ๑ ๑   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑   ตามหนังสือที ่ 
อว ๘๑๓๑/๐๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  
อว ๘๑๓๑/๐๐๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑ ๑ ๑ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๔๙ ๗ ๓๐   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔๙ ๗ ๓๐ ตามหนังสือที่  
ศธ ๖๒๐๖/๑๐๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

คณะแพทยศาสตร์ ๔๗ ๑๒ ๑๓   
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔๗ ๑๒ ๑๓ ตามหนังสือที ่ 
ศธ ๖๒๐๗/๐๐๘๑๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๒๖๓ ๗ ๑๑   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๖๓ ๗ ๑๑ ตามหนังสือที ่ 
อว ๘๑๐๙/๐๐๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



- ๑๐ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
คณะเภสัชศาสตร์ ๒     
หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (๖ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒   ตามหนังสือที ่ 
อว ๘๑๐๘/๐๑๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๑,๑๘๘ ๘๐ ๒๑๐   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๒๗ ๒๐ ๕๑ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๐/๐๐๘๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙๖ ๒ ๒๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐๓  ๑๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕๔  ๓ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓ ๑ ๔ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๓ ๓ ๓ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๒ ๑ ๔ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๐ ๓ ๗ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๓ ๒ ๘ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๙ ๔ ๑๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๓ ๒  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑๗ ๒๑ ๒๗ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ
ปรัชญา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑๓ ๘ ๑๔ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐๗ ๗ ๒๘ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๘๘ ๖ ๑๗ 



- ๑๑ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔๓๙ ๔๓ ๕๙   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑   ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๑/๐๐๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
  
  
  
  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๔   

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๔๔ ๑๙ ๗ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๕ ๑ ๑ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐   

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๔๕ ๒๓ ๕๑ 

คณะโลจิสตกิส ์ ๔๕๓ ๖๘ ๗๙   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑๐๒ ๓๔ ๒๒ ตามหนังสือที ่ 
อว ๘๑๑๒.๑/๒๑๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒,   
อว ๘๑๑๒.๑/๑๙๔๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
  
  
  
  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

๕๖   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
พาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๒๗ ๗ ๘ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๖๖ ๒๗ ๔๙ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ (๕ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑   

คณะวิทยาการสารสนเทศ ๑     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

๑   ตามหนังสือที ่
ศธ ๖๒๑๓.๒/๑๘๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



- ๑๒ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖๒ ๒ ๔   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๘ ๑  ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๑๔/๐๑๙๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒, 
อว ๘๑๑๔/๐๑๙๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕๗  ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๕  ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๘  ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๘   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารชิศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๓   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๓ ๑ ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๒   

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑     
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษา
และบริหารจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑   ตามหนังสือที ่
ศธ ๖๒๑๕/๐๒๙๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ๒๖๓ ๑๔ ๓๐   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑๔ ๑๑ ๒๓ ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๓๒/๐๐๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๑๐๑ ๓ ๔ 



- ๑๓ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒     
  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓๖  ๓ 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑   ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๓๕/๐๐๑๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑   ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๑๖/๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๓๗ ๓ ๘   
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 
กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

๒๘ ๑ ๒ ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๑๗.๑/๔๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  
อว ๘๑๑๗.๑/๔๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
  
  
  
  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๒  ๑ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
จิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๓   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเซรามิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรี
และการแสดง หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานิเทศ
ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๖๖ ๒ ๕ 

คณะสหเวชศาสตร์ ๑๗๙ ๖ ๒๓   
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

๕๐  ๔ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๒๐/๐๐๔๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔๕ ๑ ๘ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๐ ๓ ๘ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕๔ ๒ ๓ 



- ๑๔ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๒๐๗ ๔ ๑๙   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภยั หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๙ ๑ ๗ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๑๗ ลงวันที่ ๖ มถิุนายน ๒๕๖๒,  
อว ๘๑๑๙/๐๐๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
  
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๔  ๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗๒ ๑ ๕ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๒ ๒ ๒ 

คณะอัญมณี ๓๐ ๑ ๑   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ ๑  ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๓๓/๐๐๓๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 

การออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๘  ๑ 

วิทยาลัยนานาชาติ ๑๔๒ ๒๑ ๑๓   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเทียวและการโรงแรมนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๓ ๖ ๑ ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๒๒/๐๐๘๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒, อว ๘๑๒๒/๐๐๗๙ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒,  
อว ๘๑๒๒/๐๐๘๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖๕ ๙ ๔ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๖ ๓ ๕ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 
นิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๗ ๓ ๓ 

รวมมหาวิทยาลัยบูรพา ๓,๘๙๘ ๒๗๓ ๕๑๐   



- ๑๕ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 

สถาบันสมทบ         

คณะพยาบาลศาสตร์ ๒๕๕ ๒ ๓๔   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี ๑๒๕ ๑ ๒๒   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒๕ ๑ ๒๒ ตามหนังสือที ่
ศธ ๖๒๐๖/๑๐๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ๑๓๐ ๑ ๑๒   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๓๐ ๑ ๑๒ ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๐๖/๑๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

คณะโลจิสตกิส ์ ๑๖ ๑ ๐   

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ๑๖ ๑ ๐   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ (๕ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗ ๑  
ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๑๒.๑/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (๕ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙   

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๓๙๘ ๑๕ ๗๕   
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

จังหวัดขอนแก่น 
๖๑ ๐ ๙ 

  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๑  ๕ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๐  ๔ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี ๗๐ ๒ ๑๒   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๔  ๗ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๖ ๒ ๕ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ๓๗ ๓ ๙   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๙ ๒ ๘ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 
  
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘ ๑ ๑ 



- ๑๖ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

พิษณุโลก 
๖๑ ๒ ๘ 

  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๙ ๒ ๔ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๒  ๔ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๕๗ ๓ ๑๕ 
  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๓ ๑ ๕ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓๔ ๒ ๑๐ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

๗๔ ๑ ๑๐ 
  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔๑ ๑ ๗ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓๓  ๓ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ๑๘ ๐ ๔   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๘  ๔ ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒, 
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก จงัหวัดนนทบุร ี

๒๐ ๔ ๘ 
  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๐ ๔ ๘ ตามหนังสือที่  
อว ๘๑๑๙/๐๐๙๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รวมสถาบันสมทบ ๖๖๙ ๑๘ ๑๐๙   

รวมระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น ๔,๕๖๗ ๒๙๑ ๖๑๙   
  



- ๑๗ - 

แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

คณะพยาบาลศาสตร์ ๒  ๒     ๐   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการผดุงครรภ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑  ๑     ๐ ตามหนังสือที ่
ศธ ๖๒๐๖/๑๐๕๘ ลงวันที่  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   ๐ ๑    ๑   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๐ ๑    ๑ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๒๐๙/
๐๒๓๓ ลงวนัที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

๑  ๑   ๑  ๑   

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาไทยศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที ่
ศธ ๖๒๑๐/๐๔๖๒ ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒, 
อว ๘๑๑๐/๐๐๒๖ ลงวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๘ ๒๑ ๒๙   ๓  ๓   
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิายทุธศาสตร์และ 
ความมั่นคง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๐   ๒  ๒ ตามหนังสือที ่อว ๘๑๑๑/
๐๐๕๕ 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๐   ๑  ๑  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒ ๒     ๐  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากร 
เพื่อความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒     ๐  



- ๑๘ - 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑ ๔ ๕     ๐  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๕ ๕     ๐  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิายทุธศาสตร์และ 
ความมั่นคง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ ๙ ๑๓     ๐  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑ ๑     ๐  

คณะโลจิสตกิส ์ ๑ ๑๕ ๑๖ ๑    ๑   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และ
โซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ 

  ๐ ๑    ๑ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๒๑๒/
๑๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, 
อว ๘๑๑๒.๑/๑๗๗๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และ
โซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑ ๑๕ ๑๖     ๐ ลงวันที่ ๕ มิถนุายน 
๒๕๖๒, 
อว ๘๑๑๒.๑/๒๐๕๖  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๒ ๔ ๑๖     ๐   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑     ๐ ตามหนังสือที ่อว ๘๑๑๔/
๐๒๖๙ ลงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๒,  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒ ๒     ๐ อว ๘๑๑๔/๐๒๗๐  
ลงวันที ่๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๒, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเคมีศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ ๒ ๔     ๐ อว ๘๑๑๔/๐๒๕๓  
ลงวันที ่๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒, 



- ๑๙ - 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาชีววิทยาศึกษา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕  ๕     ๐ อว ๘๑๑๔/๐๒๕๔  
ลงวันที ่๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาฟสิิกส์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑     ๐ อว ๘๑๑๔/๐๐๑๗  
ลงวันที ่๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒     ๐ ศธ ๖๒๑๔/๑๒๐๒  
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓  ๓   ๑  ๑   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที ่อว ๘๑๑๕/
๐๐๕๗ 
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒  ๒     ๐  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ ๓ ๕     ๐   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑ ๑     ๐ ตามหนังสือที ่
อว ๘๑๑๖/๑๐๙๖  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑ ๑     ๐ อว ๘๑๑๖/๘๘๑  
ลงวันที่ ๕ มิถนุายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑     ๐ ศธ ๖๒๑๖/๘๐๔  
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 
 



- ๒๐ - 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑ ๑     ๐  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑  ๑     ๐  

คณะศึกษาศาสตร์ ๔๔ ๒๐ ๖๔ ๒  ๒๖  ๒๘   
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๔  ๔ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๒๑๘/
๑๑๕๔  
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, ศธ ๖๒๑๘/๑๑๕๕ 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ๐ ๑    ๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, ศธ ๖๒๑๘/๑๒๔๒ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๒  ๒ ศธ ๖๒๑๘/๑๒๔๓ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, ศธ ๖๒๑๘/๑๖๔๑ 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๘  ๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, ศธ ๖๒๑๘/๔๕๒๕ 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๐ ๑  ๒  ๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, ศธ ๖๒๑๘/๔๕๒๕  
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒,  
ศธ ๖๒๑๘/๑๓๐๙  
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาจิตวิทยาการปรึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๐   ๑  ๑ ศธ ๖๒๑๘/๑๓๕๐ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๐   ๒  ๒ อว ๘๑๑๘/๐๐๔๑ 
ลงวันที่ ๖ มิถนุายน 
๒๕๖๒, 
 
 



- ๒๑ - 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติ
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๕  ๕ อว ๘๑๑๘/๐๐๗๕  
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณทติ 
สาขาวชิาการศึกษาและการพฒันา
สังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๐   ๒  ๒ อว ๘๑๑๘/๐๑๒๒  
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒ ๒๐ ๓๒     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๑๗๙  
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนการงานอาชพีและ
เทคโนโลยี หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑  ๑     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๑๗๘  
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๔๖  
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน  
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๔๗  
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๔๙ ลงวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒, 
อว ๘๑๑๘/๐๒๔๘  
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๑๗๗  
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒  ๒     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๔๕ 
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘  ๘     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๔๔  
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑  ๑๑     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๙๐  
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  
 



- ๒๒ - 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๙๑  
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติ
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒     ๐ อว ๘๑๑๘/๐๒๙๒  
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  
อว ๘๑๑๘/๐๒๙๓  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒     ๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒,  
อว ๘๑๑๘/๐๓๑๒  
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  ๑๗ ๑๗     ๐   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๔ ๔     ๐ ตามหนังสือที ่ 
อว ๘๑๒๑/๐๔๒  
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๓ ๑๓     ๐  

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ๖ ๔ ๑๐   ๓  ๓   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๐   ๒  ๒ ตามหนังสือที ่ 
ศธ ๖๒๒๓/๑๒๑๕  
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒, 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๑  ๑ อว ๘๑๒๓/๐๑๐๑ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
ส าหรับผูบ้ริหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓ ๑ ๔     ๐  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
ส าหรับผูบ้ริหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๑ ๑     ๐  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ๑ ๑     ๐  



- ๒๓ - 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจโลก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑ ๑     ๐  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการบริหารการ
ประชาสัมพนัธ์และสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑  ๑     ๐  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการพฒันาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย ์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑  ๑     ๐  

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา 

๑  ๑   ๑  ๑   

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการวิจยัและสถิติทาง
วิทยาการปญัญา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๒๒๔/
๐๔๖๐ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการวิจยัและสถิติทาง
วิทยาการปญัญา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑  ๑     ๐  

รวมระดับบัณฑติศึกษาทั้งสิ้น ๘๐ ๘๔ ๑๖๔ ๔  ๓๕  ๓๙  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น  
 และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔,๗๗๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น  
  และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔,๗๗๐ คน 
 ๒. สภาวิชาการมีข้อสังเกต ในบางสาขาวิชาได้เกียรตินิยมจ านวนมาก จึงขอให้ส่วนงาน 
  ควรมีการทวนสอบการให้เกรดในสาขาวิชานั้น ๆ ว่าถูกต้องตามสมควรหรือไม่ 
 ๓. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส่วนงานยืนยันการส่งเล่มงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ 
  ดุษฎีนิพนธ์ ของบัณฑิต 
 ๔. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๒๔ - 

 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ หารือการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

   ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ของดรับนิสิตในหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของดรับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปัจจุบันนิสิตส าเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้ว 
   ๒. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของดรับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันยังมีนิสิตศึกษาอยู่ 
จ านวน ๕ คน ซึ่ง จ านวน ๔ คน อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานวิจัย (๕ บท) 
   ๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของดรับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันยังมีนิสิตศึกษาอยู่ 
จ านวน ๒ คน โดยนิสิตมีสถานะพ้นสภาพ-ไม่มาช าระเงิน และไม่สามารถติดต่อนิสิตได้ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
   เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์มีความประสงค์จะขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตร  
จ านวน ๓ หลักสูตร โดยจะปดิสมบูรณ์เมื่อนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการรายงาน
สถานะของหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยทราบ มหาวิทยาลัยมีข้อมูลส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และแจ้งข้อมูลให้ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทราบ เพื่อป้องกันการข้ึนทะเบียนรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน 
   จึงเสนอสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ทั้งสามหลักสูตร  
 ๒. ขอให้คณะฯ รายงานสถานะของนิสิตแต่ละคนว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาเม่ือใด  
  พร้อมแนบหลักฐานการติดต่อนิสิตกรณีนิสิตพ้นสภาพ/ไม่มาช าระเงิน และ 
  รายงานข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน จนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา 
  ทั้งหมดในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ 
  เทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  หมายเหตุ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการยกเลิกหลักสูตร (ปิด) แล้ว ไม่ต้องรายงาน 
  ข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHEQA Online 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๕ - 

  ๔.๒.๒ หารือการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

   ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ของดรับนิสิตในหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของดรับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓ คน 
โดยนิสิตเรียนรายวิชาครบแล้ว เหลือท าวิทยานิพนธ์กับงานนิพนธ์ 
   ๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของดรับตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนิสิตยัง 
ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๑ คน โดยนิสิตเรียนรายวิชาครบแล้ว เหลือท าวิทยานิพนธ์กับงานนิพนธ์ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
   เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตร  
จ านวน ๒ หลักสูตร โดยจะปดิสมบูรณ์เมื่อนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการรายงาน
สถานะของหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยทราบ มหาวิทยาลัยมีข้อมูลส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และแจ้งข้อมูลให้ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทราบ เพ่ือป้องกันการข้ึนทะเบียนรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน 
   จึงเสนอสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสองหลักสูตร  
  โดยขอให้รายงานสถานะของนิสิตแต่ละคนว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาเม่ือใด 
  พร้อมแนบหลักฐานการติดต่อนิสิต และรายงานข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยทุก  
  ๖ เดือน จนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  หมายเหตุ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติการยกเลิกหลักสูตร (ปิด) แล้ว ไม่ต้องรายงานข้อมูลหลักสูตรในระบบ  
  CHEQA Online 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลความจ าเป็นด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ทางด้านการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ประกอบกับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีเนื้อหาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาอีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ โดยก าหนด
เรื่องมาตรฐานการเรียนรู้และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ข้างต้นและประกาศ
โดยกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการมุ่งสร้างก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
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ประเทศและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นพลวัต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจึงมีความประสงค์จะท า
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑  ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 ๑) แบบ ๑.๑ 
 หมวดวิชาการปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    ๓ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
 ๒) แบบ ๒.๑ 
 หมวดวิชาการปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  ๓ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาพ้ืนฐาน   ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
 ๓) แบบ ๒.๒ 
 หมวดวิชาการปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    ๓ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาพ้ืนฐาน   ๒๗ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๓.๑/ว๐๐๐๒๗  
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๒.๔ แนวปฏิบัติเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการได้มีค าสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและก ากับมาตรฐานการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีหน้าที่
ในพิจารณาคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนั้น ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้หารือเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) มีความจ าเป็นต้องมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๓ เรื่อง (ย้อนหลัง ๕ ปี) 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ที่มีอายุการปฏิบัติงาน
คงเหลือ ๑ ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ ทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมที่เกษียณอายุการปฏิบัติงาน นั้น 
กรณีท่ีหลักสูตรมีความจ าเป็นก็ด าเนินการได้ เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรสามารถด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ 
ประธานหลักสูตรและคณะ/วิทยาลัยจะต้องรีบด าเนินการหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาทดแทนโดยเร็ว 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบในแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอทั้งสองข้อ 
 ๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ในหลักสูตรอื่นด้วย โดยอาจจะก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานงานตีพิมพ์ที่เป็นบทความวิชาการและ 
  บทความวิจัยเท่านั้น 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 
 

                        
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางสาววรรณา  แนบเชย) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์)      (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
                กรรมการและเลขานุการ          ประธานกรรมการ 
                 ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


